
Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i INAF den 5. oktober 2021 

 

DAGSORDEN 

1) a) Valg af dirigent 

 Søren Birksø Sørensen, Sekretariatschef i FDA, Forenede Danske Antenneanlæg blev valgt som dirigent. I 

forlængelse af valget konstaterede han at mødet efter hans vurdering er lovligt indkaldt jf. vedtægternes 

bestemmelser herom og i konsekvens af covid-restriktioner. 

 Den dagsorden, som fremgår af indkaldelsen er, trods begyndervanskeligheder, indenfor vedtægternes 

bestemmelser herom. 

 Ingen havde indsigelser imod dirigentens konstatering af at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

 Der deltog 35 stemmeberettigede i generalforsamlingen. En enkelt ved fuldmagt. 

 

 b) Referent 

 Dirigenten påtager sig at udforme beslutningsreferat. 

 

c) Valg af stemmeudvalg 

Jørgen og Lean tilbyder sig som stemmetællere hvis det bliver aktuelt. 

 

2) Beretning fra Formanden 

 Formanden af lagde beretning. Der var flere spørgsmål, som alle blev besvaret. 

 

3) Orientering om TV og Internet leverancer 

 Der blev kort orienteret om leverancerne. 

 

4) Regnskab oversigt 2021 

 Der er intet regnskab da foreningen er så ny at det ikke er aktuelt med et afsluttet regnskab. 

 

5) Fremlæggelse af budget 2022 

 Det forelagte talmateriale vedlægges referatet og gøres tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 

 

6) Behandling af indkomne forslag: 

 Forslag A: Forslag om ny økonomi / priser 

 Der var primært tale om en orientering om at der sker en udskillelse af et selvstændigt synligt kontingent. Det 

ændrer ikke på det totale beløb, som skal betales, men skaber synlighed og gennemsigtighed. 

 Forslag B: Skal der arbejdes for at få TV kanalerne direkte uden om mellemled. 

 Bestyrelsen fik lov at arbejde videre med mulighederne. 



 Forslag C: Fra side 2 i indkaldelsen af 12. september – godkendelse af vedtægtsændringer. 

 Alle de forelagte ændringer af vedtægterne blev enstemmigt godkendt, men da fremmødet ikke var 

tilstrækkeligt til at godkendelse kunne ske endeligt jfr. vedtægternes § 27, stk. 1 skal de endelig godkendes på 

en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling jfr. vedtægternes § 27, stk. 2. 

 

7)  Valg til foreningens bestyrelsen: 

 Det blev præciseret at det er valg af antenneforeningens bestyrelse. 

 1. Næstformand Jørgen Mortensen Modtager genvalg for 2 år – blev valgt. 

 2. Kasser for 2 år – valgt blev Harry Aagrav. 

3. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år – valgt blev Niels Schwartz og John Madsen. 

4. 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år – ingen kandidater meldte sig og følgelig blev ingen valgt. Pladserne er 

således vakante. 

 

8) Valg af 2 suppleanter - ingen kandidater meldte sig og følgelig blev ingen valgt. Pladserne er således vakante. 

 

9) Eventuelt 

Intet til referatet. 

 

 

Søren Birksø Sørensen 

Dirigent og referent. 

  



 

 


